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The Chidon-HaTanakh Book
50 Free Sample Question
This is the 6th year of creating quality material for Chidon Hatanach.
In the previes years more than 90% of the official questions appeared in my books!
And all the students that I couched hit the top 10!
This year you can enjoy the material in the following way:
• Digital copy books – More than 500 multiple choice questions
o $20 per students
• Online coauching– This option available for 4 students only! –
o $75 Per class
• School consulting
Get the FREE sample questions at this QR code:
For purchases and more information go online at
www.chidonhatanakh.com

Dvir Dimri - I use to be a teacher and ‘Shalich' at Hillel Torah, Chicago.
Every year my students participating in the International Israel Bible and got the top 5
placement of Bible contest nationally. In 2016 my student got the first Place in the
International Diaspora Section.
I wrote a books and develop a method to help students prepare for the Chidon.
My vision is to help my students develop deep connection for the Torah and for Hashem Noten Hatora.
I'll be happy to assist and advice any teacher or school that needed
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Sample Questions – Exodus
יֹושעָּ ן?
 .1מתי נאמר ַוי ָָּּקם מֹשֶׁ ה וַ ִׁ
ִׁ .iאיש ִׁמצְ ִׁרי ,מַ ֶׁכה ִׁאיש-עִׁ בְ ִׁרי ֵמ ֶׁאחָּ יו
ְ .iiשנֵי-אֲ נ ִָּׁשים עִׁ בְ ִׁרים ִׁנצִׁ ים
ַ .iiiו ָּיבֹאּו הָּ רֹעִׁ יםַ ,ויְ ג ְָּרשּום
ַ .ivוי ֵָּאנְ חּו ְבנֵי-י ְִׁש ָּר ֵאל ִׁמןָּ -ה ֲעב ָֹּדה ,וַיִׁ זְ עָּ קּו

 .2מה לא אמר מלך מצרים?
 .iהָּ בָּ ה ִׁנ ְתחַ כְ מָּ ה ,לֹו
שנ ְֵאינּו ,וְ נִׁ לְחַ ם-בָּ נּו ,וְ עָּ לָּה ִׁמןָּ -ה ָּא ֶׁרץ
 .iiוְ נֹוסַ ף גַם-הּוא עַ לֹ -
 .iiiכִׁ י ל ֹא כַ נ ִָּׁשים הַ ִׁמצְ ִׁריֹת הָּ עִׁ בְ ִׁריֹת
ִׁ .ivאם-בֵ ן הּוא וַ הֲ ִׁמ ֶׁתן אֹתֹו ,וְ ִׁאם-בַ ת ִׁהוא ָּו ָּחיָּה

 .3מה יקחו בני ישראל כשיצאו ממצרים?
 .iכְ לֵי-כֶׁסֶׁ ף
 .iiכְ לֵי זָּהָּ ב
ְ .iiiשמָּ ֹלת
 .ivכל התשובות נכונות

 .4מה ראה משה ביום השני?
ִׁ .iאיש ִׁמצְ ִׁרי ,מַ ֶׁכה ִׁאיש-עִׁ בְ ִׁרי ֵמ ֶׁאחָּ יו
ְ .iiשנֵי-אֲ נ ִָּׁשים עִׁ בְ ִׁרים ִׁנצִׁ ים
ַ .iiiו ָּיבֹאּו הָּ רֹעִׁ יםַ ,ויְ ג ְָּרשּום
ַ .ivוי ֵָּאנְ חּו ְבנֵי-י ְִׁש ָּר ֵאל ִׁמןָּ -ה ֲעב ָֹּדה ,וַיִׁ זְ עָּ קּו

 .5על מי נאמר וַיִׁ נְ ַהג ֶׁאת-הַ צ ֹאן ַאחַ ר הַ ִׁמ ְדבָּ ר?
 .iיתרו
 .iiציפורה
 .iiiמשה
 .ivפרעה
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 .6מה ציווה פרעה את המיילדות בפעם הראשונה?
 .iכָּל-הַ בֵ ן הַ ִׁיּלֹודַ ,ה ְיא ָֹּרה ַת ְשלִׁ יכֻהּו ,וְ כָּ ל-הַ בַ תְ ,ת ַחיּון
ִׁ .iiאם-בֵ ן הּוא וַ הֲ ִׁמ ֶׁתן אֹתֹו ,וְ ִׁאם-בַ ת ִׁהוא ָּו ָּחיָּה
 .iiiבְ טֶׁ ֶׁרם ָּתבֹוא אֲ לֵ הֶׁ ן הַ ְמ ַי ֶּׁל ֶׁדת וְ ָּילָּדּו
ַ .ivויְמָּ ְררּו ֶׁאתַ -חיֵיהֶׁ ם בַ ֲעבֹדָּ ה ָּקשָּ ה

 .7וַיְ ִׁהי בַ דֶׁ ֶׁרְך ,בַ מָּ לֹון  -מה קרה במלון?
 .iאהרון פגש את משה
ַ .iiוי ְַש ִׁל ֵכהּו ַא ְרצָּ ה ַו ְי ִׁהי לְ נָּחָּ ש  -וַ ָּינָּס מֹשֶׁ הִׁ ,מ ָּפנָּיו
 .iiiו ִַׁת ַקח צִׁ פ ָֹּרה צֹר ,ו ִַׁתכְ רֹת ֶׁאת-עָּ ְרלַת בְ נָּּה
 .ivתשובות א  +ג נכונות

 .8מה הסיבה שאמר משה ליתרו מדוע הוא רוצה לשוב למצרים?
 .iכִׁ י חֲ ַתן-דָּ ִׁמים ַא ָּתה לִׁ י
שפֵט ,עָּ ֵלינּו
ִׁ .iiמי שָּ ְמָך ְל ִׁאיש שַ ר וְ ֹ
 .iiiכִׁ י-מֵ תּו ,כָּ ל-הָּ אֲ נ ִָּׁשים ,הַ ְמבַ ְק ִׁשיםֶׁ ,את-נַפְ שֶׁ ָך
 .ivוְ ָּאשּובָּ ה ֶׁאלַ -א ַחי אֲ שֶׁ רְ -ב ִׁמ ְצ ַר ִׁים ,וְ ֶׁא ְר ֶׁאהַ ,העֹודָּ ם ַחיִׁ ים

 .9מה עשו זקני בני ישראל כששמעו את דברי אהרון ומשה?
ַ .iוי ְִׁקדּוַ ,ו ִׁי ְש ַתחֲ וּו
ק ִׁלי
 .iiוְ הֵ ן ל ֹא-יַאֲ ִׁמינּו לִׁ י ,וְ ל ֹא י ְִׁש ְמעּו בְ ֹ
 .iiiוְ ָּא ְמרּו-לִׁי ַמהְ -שמֹו
 .ivתשובות א  +ב נכונות

 .10מי היתה אישתו של אלעזר?
 .iיֹוכֶׁבֶׁ ד דֹדָּ תֹו
 .iiאֱ לִׁישֶׁ בַ ע בַ ת-עַ ִׁמינָּדָּ ב
 .iiiאֲ חֹות נ ְַחשֹון
יאל
פּוט ֵ
ִׁ .ivמבְ נֹות ִׁ
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 .11בבקשה להתאים
 .iוְ ִׁהצַ ל ְִׁתי ֶׁא ְת ֶׁכם
 .iiוְ ג ַָּא ְל ִׁתי ֶׁא ְת ֶׁכם
 .iiiוְ ל ַָּק ְח ִׁתי ֶׁא ְת ֶׁכם
אתי ֶׁא ְת ֶׁכם
 .ivוְ הֵ בֵ ִׁ

ֶׁאלָּ -ה ָּא ֶׁרץ
ּוב ְש ָּפ ִׁטים גְ דֹלִׁ ים
בִׁ זְ רֹועַ נְ טּויָּהִׁ ,
אֹלהים
ִׁיתי ָּלכֶׁם ֵל ִׁ
לִׁי לְ עָּ ם ,וְ ָּהי ִׁ
מֵ ֲעב ָֹּד ָּתם

 .12מי אמר למי ִׁמי שָּ ם פֶׁה ל ָָּּא ָּדם ,אֹו ִׁמי-יָּשּום ִׁאּלֵם?
.i
.ii
.iii
.iv

משה לאהרון
יתרו למשה
ה' למשה
מלאך האלוהים למשה

 .13למה ה' לא הורג את פרעה?
.i
.ii
.iii
.iv

בַ עֲבּור ,הַ ְרא ְֹתָך ֶׁאת-כ ִֹׁחי
כדי שיחזור בתשובה
לְמַ עַ ן ַספֵר ְש ִׁמי ,בְ כָּ ל-הָּ ָּא ֶׁרץ
תשובות א+ג נכונות

 .14מה לא נאמר על מכת הדם?
 .iוְ הַ דָּ גָּה אֲ שֶׁ ר-בַ ְיאֹר ָּתמּות
 .iiבְ כָּלֶׁ -א ֶׁרץ ִׁמצְ ַר ִׁיםּ ,ובָּ עֵ צִׁ ים ּובָּ אֲ בָּ נִׁים
ַ .iiiוי ְַחפְ רּו כָּלִׁ -מצְ ַריִׁם ְסבִׁ יבֹת ַה ְיאֹר
 .ivוְ שָּ ַרץ ַה ְיאֹר

 .15באיזה מכה נאמר וְ ל ֹא-שָּ ת לִׁ בֹו ,גַם-לָּז ֹאת?
 .iצפרדע
 .iiכינים
 .iiiדם
 .ivערב
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 .16באיה מכה נאמר ו ְַתכַסֶׁ ,אתֶׁ -א ֶׁרץ ִׁמצְ ָּריִׁם?
 .iכינים
 .iiצפרדע
 .iiiערב
 .ivארבה

 .17מי אמר למי ִׁה ְתפ ֵָּאר עָּ לַיְ ,ל ָּמ ַתי?
 .iמשה לאהרון
 .iiפרעה למשה ולאהרון
 .iiiפרעה למשה
 .ivמשה לפרעה

 .18אחרי איזה מכה נאמר לְכּו זִׁ בְ חּו ֵלאֹלהֵ יכֶׁם--בָּ ָּא ֶׁרץ?
 .iצפרדע
 .iiערוב
 .iiiארבה
 .ivדבר

 .19באיזה מכה נאמר אֲ שֶׁ ר ל ֹא-הָּ יָּה ָּכמֹהּו בְ ִׁמצְ ַריִׁם ,ל ְִׁמן-הַ יֹום ִׁהּו ְָּס ָּדה וְ עַ ד-עָּ ָּתה?
 .iערוב
 .iiשחין
 .iiiברד
 .ivארבה

 .20איזה מכה לא הצליחו החרטומים לעשות גם הם?
 .iדם
 .iiהמטה שהפך לתנין
 .iiiצפרדע
 .ivכינים
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 .21מה אמר פרעה למשה אחרי מכת החושך?
 .iלְכּו-נָּא הַ גְ בָּ ִׁרים וְ עִׁ בְ דּו ֶׁאת ה'
ֹלהינּו
 .iiל ֹא ִׁתשָּ ֵאר פ ְַר ָּסה--כִׁ י ִׁממֶׁ נּו נִׁ ַקחַ ,ל ֲעבֹד ֶׁאת-ה' אֱ ֵ
ִׁ .iiiהשָּ מֶׁ ר לְָךַ ,אל-תֹסֶׁ ף ְראֹות ָּפנַי--כִׁ י ְביֹום ְרא ְֹתָך ָּפנַיָּ ,תמּות
ה ְלכִׁ ים
ֹלהי ֶׁכם; ִׁמי ו ִָּׁמי ,הַ ֹ
 .ivלְכּו עִׁ בְ דּו ֶׁאת-ה' אֱ ֵ

 .22באיזה מכה נאמר וַה' נִׁהַ ג רּוחַ ָּ -ק ִׁדים בָּ ָּא ֶׁרץָּ ,כלַ -היֹום הַ הּוא וְ כָּלַ -ה ָּּליְ לָּה?
 .iצפרדע
 .iiכינים
 .iiiארבה
 .ivערוב

 .23איזה הלכה מדברת על השה של קרבן פסח?
 .iשֶׁ ה ָּת ִׁמים
ָּ .iiזכָּר בֶׁ ן-שָּ נָּה
ּומן-הָּ עִׁ זִׁ ים
ִׁ .iiiמן-הַ כְ בָּ ִׁשים ִׁ
 .ivכל התשובות נכונות

 .24כמה היו בני ישראל כשיצאו ממצרים?
600,000 .i
60,000 .ii
65,000 .iii
6,000 .iv

 .25לאן נסעו בני ישראל ממצרים?
לרעְ ְמסֵ ס
ַ .i
 .iiלסֻ כֹת
 .iiiלמדבר סין
 .ivלכנען
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 .26מה התשובה לשאלה  -וְ הָּ יָּה כִׁ י-י ְִׁש ָּא ְלָך בִׁ נְָך ,מָּ חָּ ר--לֵאמֹר מַ ה-ז ֹאת?
ַ .iו ְי ִׁהי ,כִׁ יִׁ -ה ְקשָּ ה ַפ ְרעֹה ְל ַשּלְחֵ נּוַ ,ויַהֲ רֹג ה' כָּל-בְ כֹור ְב ֶׁא ֶׁרץ ִׁמ ְצ ַריִׁם
יאנּו ה' ִׁמ ִׁמצְ ָּריִׁ ם.
חזֶׁק יָּד ,הֹוצִׁ ָּ
 .iiבְ ֹ
 .iiiעַ ל-כֵן אֲ נִׁי זֹבֵ חַ לַ ה' כָּל-פֶׁטֶׁ ר ֶׁרחֶׁ ם הַ זְ כ ִָּׁרים,
 .ivהַ יֹוםַ ,א ֶׁתם יֹצְ ִׁאים ,בְ חֹדֶׁ שָּ ,ה ָּאבִׁ יב

 .27מה אמרו בני ישראל למשה כשראו שמצרים מתקרבים אליהם?
 .iהֲ ִׁמבְ לִׁי ֵאיןְ -קבָּ ִׁרים בְ ִׁמצְ ַר ִׁים ,ל ְַק ְח ָּתנּו ָּלמּות בַ ִׁמ ְדבָּ ר
 .iiה' ִׁיּלָּ חֵ ם ָּל ֶׁכם; וְ ַא ֶׁתםַ ,תחֲ ִׁרשּון
 .iiiמַ הִׁ -תצְ עַ ק ֵאלָּ י; דַ בֵ ר ֶׁאל-בְ נֵי-י ְִׁש ָּר ֵאל ,וְ יִׁסָּ עּו
ָּ .ivאנּוסָּ ה ִׁמפְ נֵי י ְִׁש ָּר ֵאל--כִׁ י ה' ִׁנלְ חָּ ם לָּהֶׁ ם בְ ִׁמצְ ָּר ִׁים

 .28מה ענה משה לבני ישראל?
יראּוִׁ --ה ְתיַצְ בּו ְּוראּו ֶׁאת-יְשּועַ ת ה' אֲ שֶׁ רַ -יע ֲֶׁשה ָּל ֶׁכם ַהיֹום
ַ .iאלִׁ -ת ָּ
יתם ֶׁאתִׁ -מצְ ַריִׁם הַ יֹום--ל ֹא ת ִֹׁספּו ל ְִׁרא ָֹּתם עֹוד ,עַ ד-עֹו ָּלם
 .iiכִׁ י ,אֲ שֶׁ ר ְר ִׁא ֶׁ
 .iiiה' ִׁיּלָּ חֵ ם ָּל ֶׁכם; וְ ַא ֶׁתםַ ,תחֲ ִׁרשּון
 .ivכל התשובות נכונות

 .29מי לא היה על הגבעה במלחמת עמלק?
 .iמֹשֶׁ ה
ַ .iiאהֲ רֹן
 .iiiחּור
 .ivיְהֹושֻ עַ

 .30כְ תֹב ז ֹאת זִׁ כָּרֹון בַ ֵספֶׁר -מה יש לכתוב לדורות?
 .iכִׁ י-מָּ חֹה ֶׁא ְמחֶׁ ה ֶׁאתֵ -זכֶׁר עֲמָּ לֵ קִׁ ,מ ַתחַ ת הַ שָּ ָּמ ִׁים
 .iiלְמַ עַ ן י ְִׁראּו ֶׁאת-הַ ּלֶׁ חֶׁ ם ,אֲ שֶׁ ר הֶׁ אֱ ַכל ְִׁתי ֶׁא ְתכֶׁם בַ ִׁמ ְדבָּ ר,
ית בַ צּור וְ יָּצְ אּו ִׁמ ֶׁמנּו ַמ ִׁים ,וְ שָּ ָּתה ָּהעָּ ם
 .iiiוְ ִׁהכִׁ ָּ
 .ivכָּל-הַ מַ חֲ לָּה אֲ שֶׁ ר-שַ ְמ ִׁתי בְ ִׁמ ְצ ַריִׁם ,ל ֹאָּ -א ִׁשים עָּ לֶׁיָך
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ֹלהים ,עִׁ מָּ ְך?
יהי אֱ ִׁ
קלִׁיִׁ ,איעָּ צְ ָך ,וִׁ ִׁ
 .31מי אמר למי עַ ָּתה ְשמַ ע בְ ֹ
 .iמשה ליתרו
 .iiיתרו לאהרון
 .iiiזקני ישראל ליתרו
 .ivיתרו למשה

 .32מי אמר למי ל ֹא-טֹובַ ,הדָּ בָּ ר ,אֲ שֶׁ ר ַא ָּתה ,עֹשֶׁ ה?
 .iמשה ליתרו
 .iiיתרו לאהרון
 .iiiזקני ישראל ליתרו
 .ivיתרו למשה

 .33איך העם הגיב ( )Respondלאחר ששמע את אלוהים מדבר במעמד הר סיני?
ֹאמרּו ,כֹל אֲ שֶׁ רִׁ -דבֶׁ ר ה' ַנע ֲֶׁשה
ַ .iו ַיעֲנּו ָּכל-הָּ עָּ ם י ְַחדָּ ו ַוי ְ
 .iiוְ ַא ֶׁתם ִׁת ְהיּו-לִׁ י מַ ְמלֶׁ כֶׁת כֹהֲ ִׁנים ,וְ גֹוי ָּקדֹוש
ַ .iiiויֶׁחֱ ַרד כָּל-הָּ עָּ ם ,אֲ שֶׁ ר בַ ַמחֲ נֶׁה

 .34מה הדין במקרה שי ְִׁש ַאל ִׁאיש מֵ עִׁ ם ֵרעֵ הּו ,וְ נ ְִׁשבַ ר אֹו-מֵ ת ובְ עָּ לָּיו עִׁ מֹו?
 .iל ֹא יְשַ ֵּלם
ֵ .iiאין לֹו ,דָּ ִׁמים
 .iiiשַ ּלֵם יְשַ ּלֵם
ּומיטַ ב כ ְַרמֹוְ ,י ַשּלֵם
 .ivמֵ יטַ ב שָּ דֵ הּו ֵ

 .35למי אין מצווה לתת את הבכור לה'?
 .iבְ כֹור בָּ נֶׁיָך,
ְ .iiש ְֹרָך,
 .iiiצ ֹאנֶָׁך
ֶׁ .ivכלֶׁב
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 .36באיזה גיל אפשר לקחת בהמה לקרבן?
 .iשנה
 7 .iiימים
 8 .iiiימים
 .ivחודש ימים

 .37לאיזה עבירה ה' נותן את העונש  -וְ חָּ ָּרה ַאפִׁ י וְ הָּ ַרגְ ִׁתי ֶׁא ְתכֶׁ ם בֶׁ חָּ ֶׁרב?
שכֵב עִׁ ם-בְ הֵ ָּמה
 .iכָּלֹ -
 .iiוְ גֵר ל ֹא-תֹונֶׁה ,וְ ל ֹא ִׁתלְחָּ צֶׁ נּו
 .iiiכָּלַ -אלְמָּ נָּה וְ יָּתֹום ,ל ֹא ְתעַ נּון
ִׁ .ivאם-בַ מַ ְח ֶׁת ֶׁרת יִׁ מָּ צֵ א הַ ַגנָּב ,וְ הֻ כָּה וָּמֵ ת
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Sample Questions – Judges
 .1איזה שופט היה בֵ ין הָּ ָּר ָּמה ּובֵ ין בֵ יתֵ -אל--בְ הַ ר ֶׁאפְ ָּריִׁם?
 .iדבורה
 .iiאהוד בן גרא
 .iiiעתניאל בן קנז
 .ivשמגר בן ענת

 .2מי אמר ְדבַ רֵ -ס ֶׁתר ִׁלי ֵאלֶׁיָך ַהמֶׁ לְֶׁך?
 .iברק
 .iiאהוד בן גרא
 .iiiעתניאל בן קנז
 .ivשמגר בן ענת

 .3איפה נהרגו  10,000איש?
 .iארם נהריים
 .iiבזק
 .iiiחצור
 .ivהר תבור

 .4על איזה מקום נאמר וְ ֶׁאתָּ -העִׁ ירִׁ ,ש ְּלחּו בָּ ֵאש?
 .iירושלים
 .iiחצור
 .iiiבית אל
 .ivחרושת הגויים

אתי?
 .5מי אמר הַ ְש ִׁקינִׁ י-נָּא ְמעַ טַ -מיִׁ ם ,כִׁ י צָּ מֵ ִׁ
 .iיבין
 .iiאדני בזק
 .iiiכושן
 .ivסיסרא
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 .6על מי נאמר -עַ ם חֵ ֵרף נַפְ שֹו לָּ מּות?
 .iנפתלי
 .iiזבולון
 .iiiאשר
 .ivדן

 .7על מי נאמר -וְ ל ֹא-י ְַש ִׁאירּו ִׁמ ְחיָּה ְבי ְִׁש ָּר ֵאל ,וְ ֶׁשה וָּשֹור וַחֲ מֹור?
 .iיבין מלך כנען
 .iiמדין
 .iiiכושן רשעתיים
 .ivעגלון מלך מואב

 .8מה לא נתן גדעון למלאך ה'?
 .iגְ ִׁדי-עִׁ זִׁ ים
ֵ .iiאיפַתֶׁ -ק ַמח מַ צֹות
 .iiiיְבּול הָּ ָּא ֶׁרץ
 .ivמָּ ַרק

שּובי בְ שָּ לֹוםֶׁ ,אתֹץ ֶׁאת-הַ ִׁמגְ דָּ ל הַ זֶׁ ה?
 .9למי אמר גדעון -בְ ִׁ
 .iבני עפרה
 .iiבני פנואל
 .iiiבני סוכות
 .ivבני חצור

 .10מה אמר זְ בֻל שַ ר-הָּ עִׁ יר?
ַ .iרבֶׁ ה צְ בָּ אֲ ָךָּ ,וצֵ ָּאה
ימ ֶׁלְך
ירהֶׁ ,את-אֲ בִׁ ֶׁ
ּומי יִׁ ֵתן ֶׁאת-הָּ עָּ ם הַ זֶׁה ,בְ י ִָּׁדי ,וְ ָּא ִׁס ָּ
ִׁ .ii
יֹורד מֵ ָּראשֵ י הֶׁ הָּ ִׁרים
ִׁ .iiiהנֵה-עָּ ם ֵ
ֵ .ivאת צֵ ל הֶׁ הָּ ִׁרים ַא ָּתה ר ֶֹׁאה ָּכאֲ נ ִָּׁשים.
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 .11כמה אנשים היו במגדל שכם?
900 .i
1000 .ii
75 .iii
 .ivלא כתוב בפסוק

יתָך ,נ ְִׁשרֹף עָּ לֶׁ יָך בָּ ֵאש?
 .12מי אמר למי -בֵ ְ
 .iאנשי שכם לאבימלך
 .iiגעל בן עבד לזבול שר העיר
 .iiiמלך בני עמון ליפתח
 .ivאנשי אפריים ליפתח

אתי ֶׁאתִׁ -מנְ חָּ ִׁתי ,וְ ִׁהנ ְַח ִׁתי לְ ָּפנֶׁיָך?
 .13מי אמרַ -אל-נָּא ָּתמֻ ש ִׁמזֶׁה ,עַ ד-ב ִֹׁאי ֵאלֶׁ יָך ,וְ הֹצֵ ִׁ
 .iגדעון
 .iiמנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב

ּומל ְַאְך ה' ָּהלַ ְך?
 .14באיזה עניין נאמר ַו ַתעַ ל ָּה ֵאש ִׁמן-הַ צּור ,וַת ֹאכַל ֶׁאת-הַ בָּ ָּשר וְ ֶׁאתַ -ה ַמצֹותַ ,
 .iגדעון
 .iiמנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב

ּומפְ לִׁ א ַלעֲשֹות.
 .15השלם -וַ י ִַׁקח ______ ֶׁאת-גְ ִׁדי הָּ עִׁ זִׁ ים ,וְ ֶׁאת-הַ ִׁמנְ חָּ ה ,וַ יַעַ ל עַ ל-הַ צּור ,לה' ַ
 .iגדעון
 .iiמנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב
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